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ТА Й РЕМУ В ТУРЦІ НЕ БУДЕ
Упродовж останніх років центральна влада планомірно знищує Турківський район, підносячи
нам на гарному блюдечку «перспективний» план децентралізації. Ми пригадуємо, як у нас
ліквідовували районні відділи управління податкової служби, Пенсійного фонду, санепідстанції,
поліції, центру зайнятості, та ще багатьох інших, у Турці залишалися безбалансові відділення. Та дякувати Богу, що якось вдавалося вирішувати питання, щоб прибутковий податок
працівників цих установ, що мешкають в районі, йшов до місцевого бюджету. Що не кажіть,
але копійка до копійки і ми мали чим профінансувати чи дофінансувати бюджетні установи чи
програми місцевого розвитку.
Днями стало відомо, що з 1 вересня перестає існувати Турківський РЕМ. Працівники вже написали
відповідні заяви-згоди на перехід у Прикарпатський РЕМ, центральний офіс якого розміститься у Самборі або Старому Самборі. В нашому районі очевидно залишиться центральна дільниця з надзвичайно «обрізаним» апаратом управління. Але це ще, як кажуть, півбіди. Є інформація, що найближчим
часом Верховна Рада має намір прийняти закон, згідно з яким прибутковий податок будуть скеровувати за місцем розташування центрального офісу, а не за місцем проживання працівників. Якщо так
станеться, то фінансова ситуація ускладниться, а Турківщина, а відтак дві об’єднані територіальні
громади , практично залишаться без місцевих надходжень. Тоді не те що двом, а й одній громаді буде
надто складно вижити, не кажучи вже про ремонт комунальних доріг, закладів освіти чи культури.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЙОМУ ЗАВЖДИ – 19
У понеділок, 15 червня, виповнилось би 25 років Кіборгу Луганського аеропорту, який загинув захищаючи Україну, уродженцю с.Нижня Яблунька – Миколі Кльобу. Так він назавжди
залишиться для рідних, друзів, знайомих 19-річним ангеломохоронцем.
Згідно даних оперативної групи високомобільних десантних
військ Головного командного
центру ЗСУ від 2 вересня 2014
р., станом на 19.00 год., було отримано інформацію про загибель трьох десантників 1-го батальйону 80-ї окремої високомобільної десантної бригади,
які брали участь у боях за Луганський аеропорт: солдат
Кльоб Микола Іванович, солдат
Дзюбан Максим Мирославович
та, вірогідно, солдат Янковський
Руслан Віталійович. Тіла цих загиблих, разом з тілами інших де-

сантників 80-ї бригади – капітана Євгена Іванова та солдата

Дорогу онучку, люблячу донечку, добру,
щиру сестричку, чуйну цьоцю – Марію Гелеріївну Ільницьку – щиросердечно вітають з
ювілейним днем народження дідусь Омелян, бабуся Марія, тато Гелерій, мама Марія, брат Омелян, братова Уляна та племінниця Маріянна. Рідні бажають
люблячій ювілярці міцного
здоров’я, світлої радості,
родинного тепла, невичерпної
енергії,
здійснення мрій, миру,
добра і Божої ласки на
многії літа!
Зичим в ювілейний
день сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра!
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Цариця Світу хай Тебе оберігає,
А Господь Бог многими літами благословляє.

РОЗДРІБНА ЦІНА – 5 грн.

Назарія Попадика – були доставлені до моргу м. Лутугіно (на
території, захопленій сепаратистами та російськими терористами). 16 жовтня 2014 р. тіла 5-х
загиблих десантників були вивезені з м. Лутугіно представниками
Цивільно-військового
співробітництва Міністерства
оборони України та доставлені
до м. Дніпропетровськ.
Двоє загиблих: капітан Євген
Іванов та солдат Назарій Попадик – були ідентифіковані на
підставі тестів ДНК. Ще двоє:
солдат Мирослав Дзюбан та Микола Кльоб – ідентифіковані по
ДНК та визнані загиблими
слідчими органами, про що
складено відповідну постанову.
Микола посмертно був нагороджений
орденом
«За
мужність» ІІІ ступеня та нагрудним знаком «За оборону Луганського аеропорту».
Наш кор.

Дорогі медики Турківщини, лікарі, медсестри, молодші медсестри, словом, всі, хто трудиться в системі охорони здоров’я нашого
рідного Бойківського краю!
У переддень професійного свята хочу сердечно
вас привітати й подякувати за подвижницьку працю
– таку потрібну людям, але,
на жаль, не належно оцінену державою. Втім, попри все, ви віддано й чесно виконуєте свої обов’язки, вмінням, досвідом, а
часто і добрим словом.
лікуєте пацієнтів.
Бажаю, щоб у ваших оселях завжди були мир і злагода, добре здоров’я, взаєморозуміння та щастя. Нехай Господь додає вам сил і наснаги в
нелегкій, але благородній місії – захисту здоров’я та життя горян.
З повагою – Іван Ільницький, академік,
доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Дорогого, люблячого, щирого, турботливого і дбайливого чоловіка, батька, сина, брата, стрика – Миколу Івановича Зубрицького, жителя м. Київ – з днем народження, який відзначає 21 червня, сердечно вітають дружина Ольга, донечки Христина та Арсенія, мама Іванна, тато Іван, брат Володимир, братова Любов, племінники Марина та Іванко і вся велика родина.
Бажаємо дорогій нам людині міцного
здоров’я, родинного тепла, сімейного
добробуту, Божої опіки, Господнього
благословення на многая і благая літа!
Тобі в цей день від нас усіх –
Щасливих днів і неба голубого.
Усмішок, сонця, радості життя
І щастя в світі молодого.
Бажаємо здоров’я міцного-міцного
І Божої ласки із неба святого,
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб завжди любили і йшли до Тебе
люди.
Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим,
А Мати Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

18 червня відзначив свій ювілейний день народження Микола Володимирович Хомик.
Вітаючи з нагоди свята дорогого, люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, батька, дідуся, рідні бажають йому міцного
здоров’я – з роси і води, поваги від людей, тепла і любові – в
родинному колі, життєвого оптимізму, мирного неба над головою, благополуччя, Божого благословення на довгі
і щасливі роки життя.
Нехай у Вас буде все в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький, Вам!
З любов’ю і шаною – дружина, діти, онуки.
Колектив Турківської районної державної адміністрації щиросердечно вітає із ювілеєм заступника голови РДА Василя
Васильовича Цебака.
Шановний Василю Васильовичу, Вам доля подарувала активне, багате й цікаве життя. Притаманний Вам талант організатора, помножений на велике бажання робити людям добро, став запорукою Вашої успішної праці на благо рідного
бойківського краю. Бажаємо Вам щастя і здоров’я, сімейної
злагоди і достатку, родинного затишку і любові Ваших рідних,
близьких та друзів. Нехай на Вашому небосхилі сяє сонечко і
буде тепло від усмішок та щирої шани. Многая і благая Вам літ!
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова.
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає Вам у житті!

Дорогу і люблячу, добру, щиру, турботливу сестру – Оксану
Михайлівну Суп – щиросердечно вітає з днем народження сестра Надія з сім’єю і бажає дорогій іменинниці кожен день
зустрічати у гарному настрої та з міцним здоров’ям, усіх
життєвих гараздів, любові, добра, миру, рясних Господніх благолословінь – на многії і благії літа.
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

Шановні працівники та ветерани медичної галузі Турківщини!
Є такі професії на землі, яким не можна просто взяти і навчитися.
Медиком потрібно народитися, відчути усім еством, усією душею
бажання допомагати страждаючим людям, зігріти їх своєю теплотою і розумінням. А крім бажання мають бути знання, впевненість у
своїх силах, готовність жертвувати своїм особистим часом, благополуччям, іноді навіть і здоров’ям заради здоров’я іншої людини.
На нинішньому етапі розвитку суспільства працівник медичної
установи – це не тільки медик, а й психолог, соціолог, цілитель,
людина, яка повинна вміти слухати і чути хворого. У непрості для
нашої країни часи сотні лікарів рятують поранених військових, надають допомогу хворим на COVID-19. Ризикуючи власним життям
та нехтуючи особистим спокоєм, наші медики виконують клятву
Гіппократа.
Медичний працівник вчиться все своє життя. Машини, верстати,
механізми – і ті вимагають до себе кваліфікованого підходу. А медичний працівник просто не має права застигати в своєму розвитку
і вдосконаленні точно так само, як не може стояти на місці сучасна
медицина загалом. В країні реалізується одна з найголовніших реформ –медична, в рамках якої на українців чекає низка нововведень. Сподіваємося, що розпочате реформування медичної галузі
забезпечить високу якість обслуговування населення, доступність
та ефективне використання матеріально-технічної бази наших
медичних закладів.
Тож шановна велика медична родино! Від щирого серця вітаю
всіх вас з професійним святом - Днем медичного працівника!
Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку,
професійних успіхів і людської шани, достойної оплати за важку,
завжди потрібну роботу. Нехай ваша благородна праця приносить
якнайбільше користі людям. Нехай щастить на життєвому шляху, а в
професійній діяльності досягайте все нових і нових успіхів. Нехай
медичні реформи не викликають у вас бажання залишити медичну
справу, а командний дух об’єднує ваші колективи.
З повагою – голова Турківської районної ради Володимир Лозюк.
Шановні медичні працівники
КНП «Турківська ЦРЛ»!
Прийміть найщиріші вітання з
нагоди нашого професійного свята — Дня медичного працівника.
Дозвольте подякувати вам за щоденну працю, яку ви виконуєте, і
особливо зараз, у час пандемії
коронавірусу, — невпинну боротьбу за здоров’я та життя людини.
Немає професії жертовнішої та
гуманнішої, ніж професія медика,
проте медичну галузь по-різному
оцінюють у суспільстві: від шанобливої вдячності до найжорсткішої
критики. Але, незважаючи ні на
що, для лікаря понад усім стоїть
пацієнт — його здоров’я і повноцінне життя.
Хоч маємо цілу низку проблем,
які в останні роки намагається подолати система охорони здоров’я
в Україні, ви як істинні професіонали, як мовчазні ангели-охоронці
завжди готові прийти на допомогу людині, виявляючи відданість
своїй справі, ігноруючи особисті
плани і проблеми, часто наражаючись на професійні небезпеки, і
навіть ризикуючи власним життям.
Сердечно бажаємо вам та вашим родинам здоров’я, щастя,
добра і благополуччя, невичерпної енергії та нових професійних
здобутків. Нехай благословенними будуть Ваші дороги, радують
друзі, колеги, надихають нові справи, зігріває родинне тепло.
Адміністрація і профспілкова
організація КНП «Турківська
ЦРЛ».

Шановні лікарі, фельдшери,
медичні сестри, фармацевти,
усі працівники системи охорони здоров’я Турківщини!
Прийміть сердечні вітання з
нагоди професійного свята —
Дня медичного працівника!
Це — одне з небагатьох свят,
яке не втратило свого значення
через політичні або економічні
мотиви. Його відзначають не
тільки лікарі і медсестри, але й
усі ті, без чиєї допомоги не обійшлася б медична галузь, хто
має відношення до порятунку
людських життів.
Важка місія медиків була і залишається однією з наймилосердніших. Своєю невтомною
працею, і особливо сьогодні, у
нелегкий час пандемії, ви демонструєте нам приклади професіоналізму, витримки, самовідданості. Власною добротою,
знаннями та досвідом ви повертаєте людей до повноцінного
життя. Сотні й тисячі пацієнтів з
глибокою вдячністю згадують
ваші корисні поради та лагідні
слова, які здатні воскресити віру
і надію в людських душах.
Сердечна подяка Вам за жертовну працю, за життя та здоров’я тисяч наших краян, віру і
надію, яку ви даруєте людям.
Ваші відповідальність, мужність
та самопожертва гідні глибокого визнання з боку держави та
суспільства.
Бажаю вам, шановні працівники галузі охорони здоров’я,
міцного здоров’я, благополуччя,
родинного затишку, професійних
успіхів і людської шани. З вірою і
впевненістю, відданістю клятві
Гіппократа прямуйте в майбутнє, направляючи всі зусилля
на допомогу хворим задля збереження життя і зміцнення здоров’я населення рідного краю. І
нехай ваша доброта, турбота і
милосердя, щедрість душ, щоденна сумлінна, наполеглива і
нелегка праця буде належно
оцінена, як на землі, так і на
небі.
З повагою – голова Турківської РДА Віталій Бабяк.

Шановні працівники Турківського районного центру первинної медико-санітарної допомоги!
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята — Дня
медичного працівника!
Важка місія медиків була і залишається однією з наймилосердніших. Своєю невтомною працею ви повсякчас демонструєте нам
приклади професіоналізму, витримки, самовідданості, і особливо сьогодні, у такий нелегкий для нашої галузі час – період боротьби з коронавірусом. Власною добротою, знаннями та досвідом ви повертаєте людей до повноцінного життя.
У переддень свята висловлюємо всім медичним працівникам,
ветеранам медицини безмежну вдячність за врятовані життя, за
повернуте здоров’я і радість, адже коли здорові рідні і близькі –
це щастя для кожної родини.
Низький уклін вам за вірність благородному покликанню і обов’язку. Ваша професія не знає свят і вихідних, вимагає великого
терпіння, мужності, душевної чутливості.
Щиро бажаємо усім, хто турбується про здоров’я і життя громадян, міцного здоров’я, завзяття, творчої наснаги та гарного настрою.
З повагою – адміністрація та рада трудового колективу КНП
«Турківський районний центр ПМСД».

Дорогі медики, ветерани сфери охорони здоров’я!
Щороку, в третю неділю червня, ми відзначаємо Ваше професійне свято! Споконвіку більше за всі скарби та будь-які надбання
цінувалося здоров’я людини. А тому професія лікаря завжди була,
є та залишиться однією з найнеобхідніших і найшанованіших. Саме
для вас, дорогі медики, завжди актуальні такі поняття як доброта, гуманність благородність та професіоналізм.
Висловлюю найтепліші слова вдячності тим, хто сьогодні стоїть
на передовій у боротьбі із коронавірусом, хто, не жаліючи зусиль
і часу, приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини – її життя. Адже здоров’я нації є базовою умовою розвитку сильної держави та її благополуччя.
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, благополуччя вам та вашим рідним. Нехай збудуться всі ваші задуми і все
добре, зроблене з душею і натхненням, повертається до Вас сторицею!
З повагою – депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський.
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Настоятеля церкви Покрови Пресвятої Богородиці с.
Верхнє Висоцьке о. Федора з днем народження, яке
відсвяткує 21 червня, щиро вітають їмость Валентина, син
Михайло, невістка Оксана, онуки Лілія, Михайло з дружиною, правнучки Марія-Амелія, Ірина-Олівія, сваха Антоніна з родиною.
Бажаємо Вам, рідненький, щастя і здоров’я, родинного
затишку і любові, успіхів на ниві служіння Господу і людям,
достатку і добра, Божої опіки і благословення – на многії і благії літа.
Не зогледілись – виросли вже діти.
«Дідусю!» – правнуки уже услід
кричать.
Чого ще треба? Жити і радіти,
Гостей у хаті дорогих стрічать.
Здорові будьте, щасливі та багаті,
Радійте, що у Вас усі ми є.
Живіть ще довго-довго і у рідній хаті
Хай Бог найкраще Вам в житті дає!

Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає з ювілейним днем народження вчителя молодших класів Марію Гелеріївну Ільницьку і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла, сімейного затишку, світлої
радості в житті, миру, добра, достатку, Божого благословення.
Бажаєм здоров’я міцного-міцного
І Божої ласки із неба святого.
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб добро робили завжди і усюди.
Хай радість приносить Вам кожна
година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас – на многії і благії літа!

Парафіяни, церковний комітет та хористи Святопреображенської церкви с. Н. Яблунька щиросердечно вітають
з днем народження свого настоятеля, митрофорного протоієрея о. Богдана Малого і бажають йому міцного здоров’я, життєвих сил і енергії, родинних гараздів, ще багато
плідних років служіння в Господньому винограднику, Божої ласки і благословення.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Сил і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Мати бере під свій покров,
Хай Вас шанують, поважають люди,
А день народження приходить знов і знов.

14 червня відзначила свій 60-річний ювілей людина
щедрої і великої душі, хороша дружина, найдорожча матуся, найтепліша і найтурботливіша бабуся, жителька с.
Присліп – Софія Ільківна Вагіль.
З нагоди ювілею дорогу людину щиро вітають чоловік Микола, син Михайло: дочка
Оксана, зять Василь: дочка Марія, зять
Микола: дочка Людмила, зять Микола:
онуки – Віта, Марія, Софія, Марія, Іван,
Люба, Сергій, Дмитро і Юрій та вся велика родина і бажають їй здоров’я – з
роси і води, багато щедрих років життя
та Божого благословення.
Низький уклін Вам, рідна, до самої
землі,
За руки працьовиті, невтомні золоті,
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, добру й щиру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа!
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша бабусю й
мамо!

Педагогічний колектив Присліпського НВК щиро вітає
із золотим ювілеєм добру, чуйну, щиру людину, вчителя
англійської мови – Івана Васильовича Дупіряка – і бажає
шановному ювіляру міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, усіх земних гараздів, родинного затишку і тепла, рясних Божих благословінь.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба.
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце щодня зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!
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З ЛЮБОВ’Ю ДО
ПРОФЕСІЇ ТА ЛЮДИНИ
Професія медика — це, певно, набагато більше, ніж просто
професія. Це дійсно покликання, дар Божий, без якого неможливо рятувати життя. Отже, і професійне свято, яке відзначатимуть в неділю медики, стосується не лише їх, але й кожної людини, оскільки здоров’я й життя – нерозривні. Здоров’я
— це не лише благо та щастя кожного, а й безцінне суспільне
надбання. Тому від працівників медичної галузі, окрім зцілення,
люди очікують тепла і терпіння, душевності та розради. Ще
Гіппократ сказав: «Любов до медицини йде пліч-о-пліч з любов’ю до людини». Саме такою стежиною пішли ці дві гарні, милі,
симпатичні, інтелігентні, завжди усміхнені і люб’язні, медичні
сестри, яких ви бачите на фото. Таким, як вони, люди довіряють найдорожче - своє життя і здоров’я, адже у будь-який час
дня і ночі готові прийти на допомогу, даруючи радість одужання, у них вистачає сили і витримки творити добро.
Одна з цих миловидних сестричок – Лідія Бриндак. Медичною стежиною крокує ось уже 28
років, а недавно відзначила свій
ювілейний день народження, і,
безперечно, їй було адресовано багато теплих привітань від
своїх колег і знайомих, друзів. Бо
справді заслуговує цього. Народилася в м. Суми. Там і навчалася, там з відзнакою закінчила медичне училище. Мала
можливість в Сумах піти на роботу, в реанімаційне відділення, але все-таки вирішила приїхати на Турківщину. У Турці розпочинала свій професійний
шлях разом з лікарем-педіатром Вандою Ясінською – в дитячій консультації, патронажною
медсестрою, на час декретної
відпустки. Потім Лідії Миколаївні
запропонували постійне місце
роботи в онкологічному кабінеті

районної поліклініки. У нашому
гірському містечку знайшла своє
подружнє щастя, вийшла заміж,
народила донечку Яну. До 17 лютого 2020 року працювала медичною сестрою в онкологічному кабінеті. Зараз ось уже чотири місяці, як Лідія Бриндак в
РЦ ПМСД, на посаді головної
медичної сестри.
– Мені надзвичайно подобається моя робота, яку справді
люблю. Дістаю задоволення,
коли роблю людям приємне. То
такий позитив, що навіть не можете собі уявити. Людина йде
вам назустріч, посміхається, а
на очах – сльози радості, – каже
Лідія Миколаївна. – В онкологічному кабінеті – психологічно
важка робота. Лікаря-онколога
на постійній ставці не було,
навіть зі своїм чоловіком працювала багато разів. Тут важкий

контингент хворих, де лікують, в
першу чергу, словом. Працювала багато з фельдшерами, з
наркотичними середниками.
Різні були ситуації, але, дякувати Богу, все вирішувалося. Я й
далі займаюся випискою ліків
для онкологічних хворих, тільки
вже наші сімейні лікарі ведуть
цих пацієнтів. Важкувато, звичайно, адже прийшла сюди працювати в час пандемії коронавірусу. Як мовиться, усі проходимо такий собі бойовий шлях. Але
нічого. Мені багато допомагає
головний лікар Микола Яцкуляк,
заступник Іван Нагайко, моя колега по кабінету Мар’яна. Усі допомагають.. Я їм за це щиро і
безмежно вдячна.
Приємно вражає своєю
скромністю, ввічливим ставленням до людей і напарниця п.
Лідії – виконуюча обов’язків старшої медичної сестри РЦ ПМСД
Мар’яна Кисіль.
Мар’яна Степанівна народилася в м. Ходорів. Навчалася у
Львівському медичному коледжі. Вийшовши заміж (життя
склалося так) молода, енергійна та перспективна медсестра
приїхала працювати на Турківщину, у Карпати. Це було у 2002
році. А місцем роботи для Мар’яни Степанівни став стоматологічний кабінет районної поліклініки. Щоправда, довго не
було постійності, мало не в кожному медичному кабінеті дове-

лося пропрацювати,
тож досвіду набралася неабиякого.
Потім уже знайшлося й постійне місце
роботи – у фізкабінеті поліклінічного
відділення, але Микола Яцкуляк, головний лікар первинки,
запропонував Мар’яні Степанівні йти
працювати до нього,
у центр ПМСД, медсестрою. Поки що п.
Мар’яна виконує тут
обов’язки старшої
медсестри. А далі як
буде – покаже час.
– Є велике бажання працювати в такому колективі, – кажуть медсестри (і, до
речі, такої думки всі
медичні працівники
центру первинної
медико-санітарної
допомоги) – Хороший колектив, чудовий керівник. Умови
для роботи дуже добрі. Керівництво старається йти назустріч
кожному для того, щоб ми були
задоволені і заробітною платою, і умовами праці. Ми забезпечені всім, починаючи від
звичайної серветочки, що потрібно для лабораторії. Консультації лікарів, інші методи обстеження у нас досить хороші. Принаймні на тому рівні, на якому
ми зараз є. Ввічливе ставлення
до людей – основне в роботі колективу. Звичайно, що бувають
різні нюанси, але стараємося
виправити помилки, дослухатися до порад чи зауважень. Так
як це буває на кожній роботі. У
нас майже всі сімейні лікарі

ЇХНЯ КРОВ РЯТУЄ
ЛЮДСЬКІ ЖИТТЯ
Минулої неділі весь світ відзначав Міжнародний день донора. День, коли ми висловлюємо подяку людям,
які добровільно здають кров, необхідну для порятунку людських життів, день милосердя, єдності та
благодійності всіх небайдужих людей. Нам добре відомі факти, коли люди вистоювали чергами по
декілька годин до пунктів переливання крові, аби здати свою кров пораненим на фронті бійцям. Такі акції
неодноразово проводилися і в нашому районі.
Зараз, у час пандемії коронавірусу, є багато охочих серед тих, хто вже перехворів на COVID-19, здати
свою плазму для порятунку життя і здоров’я інших людей.
У переддень Міжнародного дня донора я зустрілася
зі старшою медсестрою пункту переливання крові КНП
«Турківська ЦРЛ» Лесею Розлуцькою. Окрім неї, тут працює лікар Роман Пазюк та медична сестра Ірина Шуптар. Ці медики роблять усе для того, щоби донори, зайшовши у кабінет, відчули до себе професійне, людяне
ставлення, добродушність і повагу.
– Безпечна кров справді рятує життя, і не одне, а
тисячі. Тому така велика потреба у донорах, і така велика повага до них. Це велика честь – бути донором, –
розпочала свою розмову Леся Антонівна. – В організмі
людини міститься в середньому близько 5 літрів крові,
тобто 7% від ваги її тіла. Доза крові, яку можна здати,
абсолютно нешкідлива і безпечна для здоров’я донора. Це 450 мл, причому донор втрачає переважно
рідку частину крові- плазму, яка вже протягом 18-20
годин відновлюється.
– Лесю Антонівно, чи багато людей в нашому
районі готові здати свою кров?
– На жаль, так, як і в усьому світі, особливо останнім
часом, таких людей поменшало. У зв’язку з карантинними обмеженнями, відчувалася нестача донорської
крові. Думаю, коли вже запрацює й громадський транспорт, і людям стане легше та зручніше добиратися до
лікарень, ситуація зміниться. Дуже часто до пункту
переливання крові приходять, щоби здати кров, наші
медичні працівники. Є донорами й пересічні громадяни, підприємці, державні службовці. Ми по праву
гордимося Заслуженим донором України Любою Нанівською. Часто здають кров лікар нашого кабінету
Роман Пазюк, лікар-гінеколог Едуард Миньо, а також
Михайло Балух, Микола Мишковський, Іванна Кожан,
Мар’яна Крайняковець, Микола Михайлишин, Олег

3 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

Павко, Петро Розлуцький, Богдан Петренко, Роман
Цолиган, Богдан Вагіль, Микола Федаш і багато інших

жителів міста й району.
– Хто може здати свою кров?
– Будь-яка людина, яка є здоровою і яка має вагу не
менше 50 кг. Вік донора повинен бути від 18-ти до 60-ти
років. Для того, щоб компоненти крові для пацієнтів були

уклали договори з пацієнтами
понад норму. Ви ж бачите, що
зробили тут зі старого приміщення – красу! Тож наш головний лікар – і людина з великої букви, і добрий господар. Не
просто керівник, а багато доброго в одному. А це, до речі, не
кожному дано. Тож хочемо побажати напередодні Дня медичного працівника і Миколі Петровичу, і всім своїм колегам – в
першу чергу міцного здоров’я,
щастя, миру та спокою, тепла і
розуміння близьких, мудрості і
терпіння, благополуччя у родинах, невичерпної енергії та
людської пошани.
Ольга ТАРАСЕНКО.

безпечними, необхідно знати, кому можна здавати кров.
Тож ви можете бути донором крові, якщо у вас немає
протипоказань– сифілісу, ВІЛ-СНІДу, гепатиту, якщо вам
не робили гомотрансфузії; якщо у вас немає захворювань серця, органів дихання, травлення, печінки, нирок, шкіри, онкологічних захворювань. Перед здачею
крові донор обов’язково заповнює відповідну анкету –
так звану карту донора, і зобов’язаний пройти медогляд. І якщо є дозвіл від лікаря, тільки тоді людина здає
кров. Практично завжди після здачі крові у донора
зберігається добре самопочуття, апетит, нормальна
працездатність.
– А як людині готуватися до здачі крові?
– Не можна здавати кров після роботи в нічну зміну,
коли людина стомлена. За три доби до здачі крові відмовитися від вживання ліків, з раціону слід виключити
жирну та молочну їжу і не вживати спиртні напої. Не
палити за дві години до здачі крові, не приходити на
пункт переливання крові, якщо відчуваєте нездужання. Ввечері, напередодні здачі крові,
має бути легка вечеря, обов’язково виспатись,
а вранці, в день донації, слід обмежити себе
легким сніданком – солодким чаєм з хлібом
та нежирними сортами сиру або печивом. Безпосередньо, після здачі крові, не можна займатися важкою фізичною працею, вживати спиртні
напої, управляти транспортними засобами, працювати на висоті.
– Лесю Антонівно, а як часто можна здавати кров?
– Для чоловіків рекомендовано 5 разів на
рік, а для жінок трохи менше – 4. Інтервал для
чоловіків між моментами здачі крові має бути
не менше аніж 60 днів, для жінок – не менше як
90. На раз в основному здають 350 мл, хоча у
загальному, як я казала раніше, дозволяється
брати 450 мл. Також, користуючись нагодою,
хочу наголосити, що кров можна здати щотижня
– у понеділок та вівторок, з 9 і до 12-ої години, в
пункті забору крові КНП «Турківська ЦРЛ».
– Тож чи були бажаючі здати кров у перших
два дні цього тижня?
– Були. У понеділок- вівторок ми брали кров
у дев’яти осіб, серед яких були й учасник АТО, і
представники районного військового комісаріату, і працівники відділення поліції. Їм, і всім іншим нашим донорам, щиро дякуємо за їхню жертовність та небайдужість.
Міцного усім здоров’я. Нехай їх та їхні родини благословить Господь.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.
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«БОЙКIВЩИНА»

РЕФОРМА, ПІДІГРІТА
ПАНДЕМІЄЮ,
або як турківські медики дають собі раду в
умовах сьогодення
Цьогорічне професійне свято медична спільнота Турківщини, зрештою й усієї України, відзначає в досі небачених екстремальних умовах та невизначеності. Коронавірусна інфекція, реформа (зокрема, вторинної ланки), а відтак туманна перспектива, – усе це разом створює сум’яття, дискомфорт,
подекуди нервозність. А ще продукує багато домислів і чуток
– як у медичному середовищі, так і серед широкого загалу
людей.
Якщо первинка пройшла шлях реформування більш-менш успішно, то вторинка й далі живе невизначеністю, хоч медики, в
міру можливостей, виконують покладені на них обов’язки, водночас крок за кроком вчаться жити в нових умовах. Власне
про це, та деякі інші аспекти роботи медиків вторинної ланки,
наша розмова з директором КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтином Коробовим.
– Костянтине Федоровичу,
вітаю Вас та ввірений Вам
колектив з професійним, святом та хочу запитати, на
якій із стадії реформи зараз
перебуваєте – реформовані,
недореформовані, чи взагалі
реформа зупинилася?
– Багато ваших читачів, зокрема ті, хто цікавляться суспільнополітичним життям, знають, що
з 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. Він
передбачає зміни у фінансуванні вторинної ланки. КНП «Турківська ЦРЛ» відноситься до
списку тих, які надають спеціалізовані і більш складні послуги.
Наприклад, при травмах, отруєннях, патологічних станах, вагітності, допомагає відновлюватися після хвороб.
Реформа вторинної ланки передбачає впровадження принципу « гроші ходять за пацієнтом». Тобто фінансування
лікарні не за кількістю місць в
медзакладі, а за кількістю
пацієнтів, що скористалися послугами лікарні.
А конкретніше відповідаючи
на ваше запитання, хочу проінформувати, що наша лікарня
пройшла процес автономізації –
перетворення в комунальне некомерційне підприємство. Ми отримали нову ліцензію на медичну практику, ліцензію на роботу
з наркотичними препаратами,
провели контрактування медичних послуг з Національною службою здоров’я України. Тут важливо наголосити, що з 1 квітня
українці більше не прив’язані до
територіального принципу надання медичної допомоги і можуть реалізовувати свої електронні направлення, видані первинкою, в тих медичних закладах, які, на їх погляд, є найкращі.
Відповідно, НСЗУ оплатить ці
послуги по прямому договору.
Медзаклад обслуговуватиме
пацієнтів, незважаючи на місце
їх реєстрації.
– У цьому контексті хочу
запитати: чи прийматиме
вторинка хворих без направлень від сімейного лікаря?
– Такого направлення не потрібно, коли хворий звертається до гінеколога, психіатра, стоматолога, нарколога. Також екстрену допомогу медики надають безкоштовно кожному, не-

залежно від направлення. Очевидно, коли реформа вступить в
повну силу, медзакладам дозволять розробити прейскуранти з
надання виключно платних послуг тим пацієнтам, хто з тих чи
інших причин не має
направлення і звертається до терапевта
чи хірурга, або ж іншого профільного фахівця. Одним словом,
якщо ви не зареєструвалися у сімейного
лікаря, не маєте направлення, тоді під час
звернення до вторинки доведеться заплатити, як кажуть, з власної кишені.
– Костянтине Федоровичу, скажіть,
будь ласка, які види
послуг надаватиме
ваш медичний заклад і матиме проплату за це від
НСЗУ?
– Наразі з НСЗУ ми
уклали угоди по семи
пакетах. Пакет послуг
для амбулаторної вторинної і
третинної допомоги, гемодіаліз
в амбулаторних умовах, хірургічні
операції дорослим і дітям в стаціонарних умовах, стаціонарна
допомога дорослим та дітям
без проведення хірургічних операцій, медична допомога при
пологах, стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям,
лікування від коронавірусної
інфекції. На перспективу плануємо збільшити перелік послуг,
але для цього мусимо придбати
відповідне обладнання, адже не
маючи його, НСЗУ просто не
укладе з нами угоду.
– Знаю, що в наших читачів
в цьому контексті виникне
запитання: чи Національна
служба здоров’я стовідсотково оплачуватиме їхнє лікування в медичному закладі?
– Згідно з ухваленим Верховною Радою України Законом,
коли реформа запрацює на повну силу, існуватиме перелік медичних послуг, що їх повністю
оплачує держава. Конкретний
список буде формуватися щороку, виходячи з потреб населення в медичному обслуговуванні,
пріоритетів державної політики
у сфері охорони здоров’я та об-

сягу доступних коштів у державному бюджеті. Якщо пояснювати це зрозумілою мовою, то буде
перелік послуг і забезпечення
їх медичними препаратами безкоштовно. Але якщо в процесі
лікування може виникати потреба в додаткових препаратах, тим
більше дороговартісних, тоді доведеться хворому купляти їх за
власні кошти. Була б у нашій державі впроваджена страхова медицина, тоді б страхова компанія покривала всі витрати, а наразі маємо те, що маємо.
Хочу сказати, розвіявши усілякі домисли, що наразі медична реформа частково призупинена, у зв’язку з пандемією в
Україні, зрештою й в усьому світі.

– А як фінансується лікарня, адже кошти в районному
бюджеті були передбачені
лише на перший квартал?
– Фінансування маємо від
НСЗУ, але наразі не за пролікованого хворого, а за глобальним
бюджетом 2019 року. Тобто ті
кошти, які ми мали в минулому
році, нам профінансують і цьогоріч. Звичайно, їх не завжди вистачатиме, особливо в частині
придбання медичного обладнання, медикаментів, зрештою,
й на зарплату, адже з 1 липня
медикам обіцяють її збільшити.
– До речі, а чи виплачуєте
ви надбавку – 300 відсотків
тим, хто задіяний в боротьбі
з COVID-19?
– Так, але в нас це обмежена
кількість людей. І ці виплати стосуються тих, хто задіяний у двох
мобільних групах, які займаються тестуванням як із застосуванням швидких тестів, так і тестів
ПЛР. Це два лікарі, дві медсестри і два водії. Збільшений обсяг
коштів їм виплачено.
– У ситуації, коли в Україні,
та на Львівщині зокрема, різко
збільшується кількість хворих на коронавірус, цікаво
дізнатися, скільки випадків
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COVID-19 зареєстровано на
Турківщині?
– Станом на сьогодні їх є 10.
Це не враховуючи тих, що, можливо підтвердяться в смт. Бориня. Принагідно хочу сказати, що
з ПЛР-тестами у нас виникають
проблеми. Лабораторії в області
перевантажені, і коли ми привозимо матеріали на аналіз,
вони просто не приймають їх.
Про це я вже проінформував
керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА та
профільного заступника голови
ЛОДА , нашого земляка Івана
Собка. І сподіваюся, що вони
відреагують на цю ситуацію. А
широкому загалу людей хочу повідомити, що карантин триває. І
як місяць два тому, потрібно
берегти себе від інфекції – мити
руки, користуватися масками,
деззасобами, словом, розуміти,
що інфекцію можна підчепити
будь-де. Мені розповідають, що
в деяких храмах про карантинні
заходи взагалі забули. Не хочу
бути богохульним, але я б радив
священнослужителям утриматися від мированя прихожан, та й
до причастя, особливо дітей,
віднестися з більшою відповідальністю.
– Костянтине Федоровичу,
свято є святом, але хочеться запитати, яка ситуація в
лікарні
із
скороченням
штатів. Чи буде воно проводитися?
– Всі наші працівники попереджені про можливе скорочення, але проведемо ми його, коли
закінчиться пандемія. Я не хочу
нікого ображати і щось наговорювати, але в попередні роки в
нас наприймали стільки працівників, що вони просто не мають
чим зайнятися. На одній ставці
– по двоє, і троє. Є й такі, що
приходять на роботу, щоб посидіти у Фейсбук, побавитися в ігри,
у кращому випадку, створити видимість роботи, викласти на стіл
папери і зробити вигляд, що ревно працює. В міру своєї толерантності, я не завжди роблю їм зауваження. Сподіваюсь, що вони
зрозуміють: зарплату, хай і невелику, потрібно відпрацьовувати. На роботі треба займатися
роботою. Все інше – це особисте працівника, і він має залишити це для дому. Хтось думає, що
я про цю « віддану працю» не
знаю. Але це насправді не так. В
умовах реформи ми працюватимемо не так, як раніше, користуючись бюджетним фінансуванням, а кошти треба буде заробити. Відповідно, штат має бути
таким, щоб був ефективним і
збалансованим. Кожен має працювати, а не відсиджуватися,
аби день до вечора.
– Словом, хоч реформа й
призупинена, ви активно продовжуєте підготовку до її остаточного впровадження.
– Так, в міру фінансових можливостей, оновлюємо матеріальну базу. Зокрема на 80
відсотків оновилася лабораторія, адже саме вона є важливою
складовою під час встановлення діагнозу хворому. Коли діагноз встановлений правильно (а
для цього потрібні якісні аналізи), то, відповідно, й лікування
буде ефективним. І не треба
буде їхати і шукати інших фахівців
десь до області чи в інший рай-

он. На мою думку, добрий приклад в цьому контексті подає
голова районної ради Володимир Лозюк. Щороку, а буває й
двічі на рік, він проходить лікування в нашому медзакладі. І
каже (можете його про це запитати), що умови тут іноді набагато кращі, аніж в обласних медичних установах. Та й відношення
лікарів до хворих. Зрозуміло, він
би міг поїхати без проблем до
області, але як патріот рідного
краю, як засновник нашого медичного закладу показує приклад, що лікуватися людина має
там, де проживає. А бачачи і розуміючи наші проблеми, Володимир Омелянович допомагає
у проведенні реформ, у придбанні обладнання.
– До речі, а які найнагальніші
потреби стоять сьогодні перед медиками?
–
Враховуючи те, що коштів
за програмами медичних гарантій на безплатне забезпечення медичними препаратами
не вистачає, нам би конче потрібна була допомога з місцевого бюджету. Принаймні тисяч
300-350. Хоча б для безкоштовних рецептів хворим, які знаходяться на диспансерному обліку. Для роботи в нових умовах
нам не вистачає і комп’ютерної
техніки. Наразі маємо по одному комп’ютеру на відділення, а
потрібно, щоб був він у кожного
лікаря. Тим більше, що найближчим часом ми перейдемо на
електронну звітність. Ціна питання – 360 тис. грн. Уже не перший рік ми говоримо про нагальну необхідність придбання для
лікарні пересувного рентгенівського апарату. Маємо надію, що
цю проблему нам вдасться вирішити з допомогою голови
Львівської ОДА Максима Козицького. Перебуваючи на Турківщині, він пообіцяв сприяння
в цьому. Залишається відкритим
питання транспортування хворих в інші медичні заклади. Наразі це здійснює медицина катастроф своїм транспортом, ми
довозимо лише планових хворих, коли потрібні консультації
чи вузькопрофільна допомога.
Думаю, що вже найближчим часом і тут матимемо проблеми,
хоч є можливість і нам створити
спеціальну службу, але для цього потрібні кошти для укомплектування її штату. Маємо намір
відмовитися від сьогодні існуючого теплопостачання. Фірма,
що займається опаленням
лікарні, для нас не вигідна, адже
доводиться платити за гіга-калорії, які надто дорогі. Нам вигідніше відновити газову котельню, навчити фахівців і самим
опалювати. В рік зараз опалення обходиться в 1 млн. 300 тис.
грн., а так матимемо економію
300-400 тис. грн.
Є цілий ряд й інших проблем, і
в процесі реформування їх буде
все більше і більше. Але якщо
всі ми, маю на увазі колектив,
засновники, працюватимемо
над їх вирішенням, то вірю, що
все буде гаразд. Нам вдасться
достатньо заробляти коштів і головне – ефективно їх використовувати, з вигодою для медиків
та з користю для пацієнтів.
Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.

19 червня 2020 року

«БОЙКIВЩИНА»

ПЕРЕДАВ, ЧИ ПРОДАВ АВТО ІНШІЙ ОСОБІ БЕЗ
ВІДПОВІДНОГО ЮРИДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ –
ГОТУЙСЯ СПЛАЧУВАТИ ЧУЖІ ШТРАФИ
З 1 червня 2020 року в Україні порушення Правил дорожнього
руху (далі – ПДР) фіксується, серед іншого, і за допомогою
спеціальної автоматизованої системи виявлення (шляхом фотозйомки або відеозапису) порушень правил дорожнього руху.
Наразі камери фіксують лише перевищення швидкості, однак згодом
планується фіксувати багато інших
порушень ПДР.
У Києві такі камери вже працюють і власники транспортних засобів почали отримувати фотофіксацію власних порушень.
Звичайно, таким нововведенням українські автовласники не радіють, і на це є достатньо причин.
Технічні засоби фіксують факт
порушення ПДР, після чого ця інформація надходить до центру обробки
даних автоматичної фіксації порушень ПДР Департаменту патрульної поліції. Надалі, уповноважений
поліцейський, з урахуванням відомостей, які містяться у базах даних (реєстрах), виносить постанову щодо накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР.
Власник авто може дізнатися про
те, що він порушив ПДР з листа, у
якому буде винесена – без його
участі – Постанова. Перейшовши за
посиланням по QR-коду, який зазначено на лицьовому боці Постанови, можна ознайомитись із зображенням або відеозаписом вчинення адміністративного правопорушення.
Сплатити штраф можна протягом
15 днів з моменту отримання Постанови по QR-коду або в особистому кабінеті водія, у додатку «Дія»,
через банки та інші сервіси, які функціонують в Україні на законних
підставах.
Найбільша і головна проблема
описаного вище порядку полягає в
тому, що він взагалі не розглядає в
якості порушника ПДР особу, яка
керує транспортним засобом і винна в порушенні ПДР.
Постанова про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР виноситься на ім’я юридичного власника (користувача)
транспортного засобу, оскільки
встановлюючи особу правопорушника, співробітники керуються даними державних реєстрів. Якщо автомобіль зареєстрований за кордоном, відповідати за порушення ПДР
буде особа, яка ввезла транспортний засіб в Україну.
Однак, не враховується той
факт, що на сьогодні правомірно за
кермом автомобіля може знаходитися і будь-яка інша особа, за наявності у неї посвідчення водія, технічного паспорта на автомобіль та
страхового полісу.
Таким чином, до відповідальності
може бути притягнута особа, яка
даного правопорушення не вчиняла. Для прикладу: людина продала
автомобіль, оформивши з новим
власником генеральне доручення.
А щасливий власник, що придбав

авто, не поспішає з переоформленням. А тут – на тобі: авто зафіксувала камера за перевищення швидкості. Лист «щастя» надійшлють
тому, хто продав автомобіль.
Звичайно, у разі винесення незаконної постанови, власник транспортного засобу може у 10-денний
термін звернутися до суду, пред’явивши докази того, що на момент
вчинення правопорушення він не
перебував за кермом.
Ще до березня 2020 року судовий збір за оскарження постанов
про порушення правил дорожнього
руху не сплачувався, однак звертаємо вашу увагу на те, що Велика
Палата Верховного Суду у рішенні
від 18.03.2020 року по справі №543/
775/17 дійшла висновку про необхідність сплати судового збору
при оскарженні до суду постанов
про притягнення до адміністративної відповідальності, у розмірі 0,2
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому наразі, власники
авто змушені будуть сплатити судовий збір за звернення до суду за
захистом порушених прав у, розмірі
420,40 гривень.
Окрім того, держава надала правопорушникам пільгу у вигляді
зменшення штрафу вдвічі, у разі
його сплати протягом 10 днів з дня
набрання законної сили постанови.
Така «акція» від держави є доволі
вигідною пропозицією, враховуючи
розміри штрафів у сумі 255 грн. – у
разі перевищення встановлених
обмежень швидкості руху на понад
20 км/год., але не більше 50 км/год.
та 510 грн. – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху
на понад 50 км/год.
Але, зверніть увагу, нещодавно
запрацювала нова безкоштовна послуга «Керування належним користувачем». Призначити належного
користувача на автівку можна не
виходячи з дому, щоб у разі автоматичної фото- або відеофіксації порушень ПДР, штрафи отримувала
особа, яка користується автомобілем, а не його власник. Про це
йдеться в повідомленні Головного
сервісного центру МВС.
Онлайн-сервіс доступний на
сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі – в розділі «Електронні послуги».
Належний користувач - особа,
яка на законних підставах користується транспортним засобом, що
їй не належить.
Як призначити належного користувача онлайн:
Замовником послуги може бути
фізична або юридична особа, яка
хоче стати належним користувачем.

Для цього необхідно:
1. Авторизуватися в електронному кабінеті водія за допомогою
кваліфікованого електронного
підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID
або MobileID.
2. Обрати з переліку послугу «Керування належним користувачем».
3. Ввести VIN-код автомобіля,
для якого особа хоче стати належним користувачем. Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його
власника.
4. Обрати підставу для належного користування:
- домовленість із власником;
- довіреність на право користування транспортним засобом;
- договір оренди, найму чи позики;
- договір фінансового або оперативного лізингу.
5. Ввести e-mail і телефон власника автівки.
6. Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування.
7. Підписати створену заявку за
допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Після цього власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву.
Для успішного завершення процедури власник автівки має перейти
за посиланням і дати згоду на це
призначення. Якщо підставою для
призначення є лише домовленість,
власник автомобіля має підписати
заяву за допомогою КЕПу. Після цього особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки
в е-кабінеті водія.
Повний цикл надання послуги онлайн - один робочий день.
Електронна послуга «Керування
належним користувачем» доступна для фізичних та юридичних осіб. На один транспортний засіб може
бути призначено не більше одного
належного користувача.
Видалити призначеного належного користувача може власник
транспортного засобу: за поданою
заявою або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач.
Стати належним користувачем
може лише особа, яка є власником
національного посвідчення водія
або посвідчення водія іноземної
держави, що відповідає вимогам
Конвенції про дорожній рух 1968
року.
Застереження: якщо підставою
для належного користування є
оформлення на особу тимчасового
реєстраційного талона або призначення працівника належним користувачем безпосередньо керівником
юридичної особи, послуга надається лише в територіальних сервісних центрах МВС – і за умови присутності власника транспортного
засобу та особи, яка планує стати
належним користувачем.

ПОМЕР НАЙСТАРІШИЙ ЗВ’ЯЗКІВЕЦЬ ЛЬВІВЩИНИ
На початку тижня односельці та всі, хто прижиттєво знав Миколу Бонтея, провели його в
останню земну дорогу. Він був найстарішим зв’язківцем Львівщини, віддавши цій галузі майже
півстоліття трудової біографії. А для нас важливим є те, що він впродовж усього свого життя
був постійним передплатником і читачем районної газети. Іноді навідувався до редакції, ділився
своїми міркуваннями про прочитане та про життя взагалі.
Народився в далекому 1926 році, на свято Благовіщення, у день, коли Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про
її непорочне зачаття від Святого Духа і що народить Вона Сина Божого – Ісуса Христа.
Можливо це й послужило, що все своє життя Микола Іванович жив за християнським уставом, вірою і правдою служив людям, здобувши заслужену шану й авторитет. І навіть в часі
прощання місцевий парох о. Валерій Дем’яновський відзначив, що більше ніж за два десятиліття служіння на парафії с. Ясінка, він не зустрічав жодної людини, хто бодай би словечком
щось негативне сказав про новопреставленого Миколу.
Проживши 94 роки в мирі та злагоді з людьми (так підказувало сумління), ветеран війни та
праці завжди вважав найвищим з усіх благ на землі доброту та щирість по відношенню до
оточуючих, він завжди був готовий до допомоги і навіть самопожертви заради ближнього. І
цим, без сумніву, заслужив собі гідне місце у вічних Господніх палатах.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження медичну сестру неврологічного
відділення Тетяну Петрівну Турянську і бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку
і довгого- довгого щасливого віку.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження
молодшу медсестру терапевтичного відділення Катерину Василівну Ілинич і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, благополуччя, миру і всіх
земних благ.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Ветеринарна служба району щиро вітає з ювілеєм завідувача Комарницького пункту ветеринарної медицини, лікаря
ветмедицини Броніслава Михайловича Комарницького і бажає
шановному ювіляру доброго здоров’я, великого людського
щастя, світлих і сонячних днів у житті, поваги від людей, любові
і розуміння від рідних і близьких, Божої опіки на життєвій стежині.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!

НА ТУРКІВЩИНІ ГОРІЛИ
АВТОМОБІЛЬ, СІНО ТА
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
У суботу, 13 червня, близько сьомої години ранку, в селі Головське нашого району виникла пожежа в автомобілі Renault
Kangoo (на фото).
Під час ліквідації пожежі
постраждав власник авто –
45-річний чоловік. Проте він
хоч і отримав численні опіки рук, ніг та обличчя, від
госпіталізації відмовився.
Вогнем знищено відсік
двигуна автомобіля, передні колеса та лобове
скло.
По жежно-р ятуваль ні
підрозділи на місце події не
викликали.
А двома днями раніше, 11
червня, вогонь лютував у
селі Верхнє Висоцьке. Тут,
на відкритій території приватного господарства, посеред дня палало сіно. До
місця події негайно було скеровано ДПРП – 58 смт.Бориня та МПК
с.Верхнє Висоцьке.
Менш ніж за півгодини рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а ще за годину – ліквідувати повністю.
У підсумку вогонь встиг знищити півтори тонни сіна. Внаслідок
пожежі ніхто не постраждав.
А буквально позавчора, 17 червня, в обідню пору, до турківських
рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с.Розлуч, у
дерев’яному житловому будинку. Хоча пожежу й ліквідували ще до
прибуття підрозділу ДПРЧ-28 м.Турка, бійці якого негайно вирушили за викликом, вогонь встиг знищити два вікна, а також пошкодити
підлогу та речі домашнього вжитку. Тут також постраждалих, на щастя, немає.
Наш кор.
Загублений студентський квиток – ВК №11549654, виданий Самбірським педагогічним коледжем ім. І. Филипчака на ім’я Василини Василівни
Кузьо, вважати недійсним.
Завадівська сільська рада повідомляє про відведення земельної ділянки
комунальної власності під будівництво та обслуговування індивідуального
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Лосинець, по вул.
Ріка Завадівської сільської ради, загальною площею 0,1790 га, – громадянці
Богданні Миколаївні Раповець.
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«БОЙКIВЩИНА»

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-11, 22-24.

МОСКОВЩЕННЯ
Когда будет много языков, то великая смута пойдет по земле.
Патріарх Іоким, 1689 р.
Не было, нет и быть не может никакого украинского языка.
П.Валуев, 1876 р.
Зачем гальванизировать малоросейское наречие, которое покрылось уже прахом.
Ф.Гладков, 1920 р.
Кожний народ творить свою мову сотнями поколінь, або й тисячами. Різне походження, різні природні
обставини творять неоднакові культури, духовності, характери, світогляди, світовідчування, світорозуміння. Кожний народ в інший, лише йому питомий спосіб думає; лише в йому питомий спосіб висловлює свою думку, хоч би і вживав ті самі слова, що й інший народ. Мова — найдорожчий з найдорожчих
скарбів народу, нації. Мова — дзеркало душі народу, його вдачі. Мова кожного народу є неповторною
квіткою у світовому квітнику. Краса і багатство світової культури в її РІЗНОМАНІТНОСТІ. Всі культурні народи плекають рідну мову, бо втратити її — це втратити зв’язок з предками, втратити ґрунт
під ногами й обернутися в перекотиполе, що його історичні вітри котять, куди хочуть, щоб угноїти
землю сусідів.
Обертати український народ на погній московському
Московщина почала віддавна. І нема де правди діти —
одержала доста тих добрив, та ще й родючих, аж на них
дикі, убогі духовно і матеріально угро-фінсько-татарські
племена розпросторили величезну імперію. Десятки
тисяч малоросійських прізвищ будівничих московської
імперії знайдете в кожній московській енциклопедії: від
перших українських місіонерів, що хрестили ті племена
у X ст., до теперішніх творців атомної сили СРСР — Росії
в XX столітті. Як уже не раз вказувалося, ворожість до
української творчої сили, яку вони самі використовують,
постійно відчувають панівні класи Московщини. Хто, наприклад, наказував лібералові В.Бєлінському писати:
що то, мовляв, за література (мова про «Кобзар» Т.Шевченка), що дихає простацтвом мужицької мови та глупотою мужицького розуму? Т.Шевченка покарали. «Мені
його не шкода. Якби я був суддею, я б присудив не менше». Або хто примушував соціаліста, вихідця з народу
М.Горького писати: «Переклад моїх творів на українську говірку вважаю непотрібним. Я дуже дивуюсь, що розумні люди намагаються зробити говірку мовою». Хто
силував І.Аксакова нацьковувати уряд на П.Куліша і вимагати вислати його до Сибіру лише тому, що П.Куліш
переклав В.Шекспіра та Св.Євангеліє українською мовою? Лише за те, що П.Куліш збирав і закликав українців
збирати матеріали до його українського словника. Або
хто спонукав соціалістичного письменника Ф.Гладкова
протестувати: «Навіщо гальванізувати малоросійську
говірку? Кому вона потрібна? Вона вже історичним порохом присипана. Т.зв. «українські» письменники лише
мавпують московських». Вищезгадані автори були речниками Московщини, їхній голос — то голос московського народу. І таких прикладів можна назбирати тисячі з
історії до і після 1917 року. Малоукраїнські оборонці
московської «демократії» спокутували б своє яничарство, коли б зібрали в одну книжку всі приклади ґвалтовного московщення України і ставлення до цього пересічних москвинів, як ота тьотя Мотя у М.Куліша: «Я
твердо вірю, що вся оця «українізація» минеться, а зостанеться єдіная-нєдєлімая Расєя» І М.Куліш і О.Вишня і
сотні інших українців заплатили життям за такі кпини.
Що спонукає мільйони отих московських тьотєй Мотєй
ненавидіти українську мову? Нам, українцям, не завадило б «повчитися у їхнього фанатичного шовінізму:
«Пошкрябайте будь-якого московського комуніста і
знайдете в ньому московського шовініста». Ленін добре знав свій народ. Генеза і джерела московського
шовінізму та ненависті до чужинців (ксенофобія) — велика тема для дисертації, матеріалів до неї пребагато.
Обмежимося короткими заувагами.
Дух і вдача кочовика не прив’язували москвина до
рідної Московщини, гнали його по всій імперії. Він почувався всюди добре, бо панував над тубільцями і розумів,
що його особиста доля залежить від СИЛИ ІМПЕРІЇ. Москвин завжди виявляє ініціативу у пошуках ворогів, уважає своїм національним, святим обов’язком виказувати їх владі. Шукаючи морального виправдання свого загарбництва, гнобительства, московщення, москвин ухопився за ідею «братства велико-мало-белорусов»,
навіть щиро повірив у неї. В Україні в 1917-20-х роках
точилося безліч балачок серед москвинів, які народилися й жили тут: «...Я розумію, що чужинці можуть
мати причини руйнувати нашу імперію. Але я ніяк не
можу зрозуміти: чому українські самостійники хочуть її

зруйнувати. Австріяк, уніат Іванчук хоче самостійної України. Це я розумію, бо ж він австріяк, уніат, чужинець.
Але чому НАШ (підкреслюю наш) брат, православний
Іваненко хоче самостійної України — цього я не можу
зрозуміти. Іваненкові Московщина не ставить жодних
перепон до будь-якої діяльності в імперії. Навпаки, сотні
малоросів були і є на найвищих імперських посадах. Хіба
ж вони матимуть у самостійній Україні стільки можливостей, як у імперії? Самостійники кажуть, що Московщина нищила українську культуру та грабувала її багатства. Ну, то борімось проти тої несправедливості. Я
дивуюся, що самостійники не бачать величезних вигод
Україні належати до величезної, багатої і — насамперед — МОГУТНЬОЇ імперії. Відірвавшися від московської імперії, втративши її захист від зовнішніх ворогів, Україна буде змушена шукати захисту якоїсь іншої, не слабшої за московську, імперії. Який же глузд виходити з
московської?.. Самостійникам забаглося змінити ім’я
Русь на Україна. Хіба зміна імені змінить народ? РусьРоссия. Хіба ж оте друге «с» перешкоджає належати до
спільної імперії? Так, спільної, бо ж українці мають таке
саме, як і москвини, право вважати імперію своєю, українською (якщо хочете цю нову назву). Так, бо хіба ж не
тисячі прокоповичів, безбородьків, ягужинських, гоголів,
глинок (в СРСР- тимошенків, москаленків, кириченків,
копиць) розбудовували імперію? Все, що створено в
Російській імперії, створено спільними силами москвинів і українців і тому є спільним добром. Москва є
українською, як і Київ московським...»
Такий зміст міркувань москвинів усіх політичних барв:
«единая-неделимая Россия!». На жаль, українська інтелігенція навіть після жахливих трагедій повторює щось
подібне. В українських часописах, журналах, книжках,
навіть поза СРСР пропагується ця московська брехня.
Політичні банкрути 1917 року, колишні міністри УНР, знову на чужині простягають свою «руку згоди» московським загарбникам, закликаючи їх боротися спільно проти московського... загарбництва. Простягають навіть тим
самим москвинам, які вже вдарили 1917 року по їхнім
же «рукам згоди». Якби москвини вважали несправедливим деспотизм і московщення, уряд не мав
би сили доглянути з Петербурга (з Москви), що діється в
Україні. Московщина мала до 1917 року «очей и ух государевых» в Україні понад один мільйон. Нині їх збільшилося до 7,5 мільйона. Найдурніший з них розуміє, що він
свою «не жисть, а малину» втратить, якщо Україна усамостійниться. І кожний винюхує «измену», «сепаратизм», навіть мовний.
Як боялася Московщина українського слова, видно з
того, що нищила його ще ДО Переяслава: патріарх Філарет та цар Михаїл наказали 1627 року зібрати в Московщині всі примірники «Учительної Євангелії» К.Ставровецького (друкована в Києві) і спалити. Року 1720 Московщина заборонила друкувати книжки українською
мовою. Коли ж Києво-Печерська Лавра надрукувала, то
Москва наклала на архимандрита 1 тисячу рублів штрафу. Року 1743 Московщина забрала з українських храмів
старі українські церковні книжки і попалила їх. А серед
них були видання XI-XII-XIII-XIV століть, що їх кожний культурний народ оберігає як святині. Року 1847 Московщина
позабирала з книгарень в Україні все, друковане українською мовою, і спалила. Року 1876 Московщина знову
заборонила друкувати будь-які книжки українською
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мовою. Року 1881 міністр М.Ігнатьєв погрожував смертною карою своїм урядовцям за «малейшее отступление от указа 1876 года». Року 1892 імперський уряд
наказав цензорам не давати дозволу на друкування
книжок українською мовою «в целях чисто государственных», а особливо книжок дитячих «хотя бы по существу
содержания оных и представлялись благонамеренными», тобто забороняли не зміст, а саму мову. Обсадивши 1915 р. Галичину, Московщина масово палила українські книгозбірні та архіви.
Немає в світі жодної мови, якою не перекладено
Біблію. Кам’янець-Подільський єпископ Парфеній Левицький попросив у «Святейшего Синода» дозволу перекласти Св. Євангеліє українською. За саме прохання
Синод покарав його, заславши до Сибіру, хоч перед тим
дозволив перекласти Св.Письмо мовою маленького
сибірського племені тунгусів. Після революції 1905 року,
коли скасовано заборону 1876 року, українці почали
видавати книги рідною мовою. Проти цього одразу запротестував прем’єр П.Столипін, написавши цареві: «Виходячи з того положення, що три галузі східного слов’янства і за положенням, і за мовою не можуть не складати одного державного тіла, наш уряд, починаючи з
XVII ст., послідовно і постійно боровся проти руху, відомого за наших часів під назвою «українського» руху, що
несе ідею відродження старої України і побудову Малоросійського Краю на самоуправних, національних,
місцевих основах. Тому, з погляду наших імперських вимог, є вкрай небажаним теперішнє полегшення цензури на українське друковане слово».
Московщина дозволила видати українських книжок: у
1843-1857 pp. (за 14 років) — 25 — півтори книжки на
рік; у 1857-1870 (за 13 років) — 146 — 11 книжок на рік.
У культурних країнах, навіть в СРСР, щоденні газети
читає 95% людності, вони істотно впливають на виховання мільйонів. Московщина примусово накидає своїм
підданим мільйони примірників преси щодня. В УРСР
видається українською і московською мовами 934 газети (накладом 10 млн.) та 84 журнали (наклад — 3
млн.). Разом — 13 мільйонів примірників. А розповсюджується в УРСР понад 26 мільйонів — з Московщини
завозиться ще понад 113 мільйонів, певна річ — мовою
московською. У Харкові щодня друкується 800 тисяч
примірників московських газет «Правда» та «Известия»
з матриць, що їх надсилають літаками з Москви.
Увесь продаж книжок, журналів за межі СРСР зосереджено в Москві в окремій установі («Международная
Книга»), що надсилає свої каталоги за кордон. З них
довідуємося, що є видавництва УРСР, БСРС, ГРСР та
інших народів, але нема видавництва РРФСР (Московщини). Чому? Пояснення читаємо на 1-ій сторінці
каталогу: «Газеты и журналы общесоюзные и РРФСР»,
тобто видавництва РРФСР є «общесоюзные», як і Академія Наук та міністерства. «Международная Книга»
пропонує 870 журналів та газет «общесоюзных» видавництв, певна річ, московською мовою. «Общесоюзные»
не видають мовами народів СРСР, хоч видають 10 журналів 17-ма мовами народів за межами СРСР. Всіх їх
разом каталоги «республік» пропонують 193 назви —
чим не культурна вищість москвинів і жалюгідна некультурність «національних меншостей» СРСР?
Майже всі республіки СРСР мають свої Академії Наук,
видають наукові журнали. Туркменська, Узбецька, Казахська видають їх лише московською мовою. Азербайджанська, Вірменська, Грузинська, Латвійська, Естонська, Литовська видають двома: власною і московською. Українська та Білоруська — своїми мовами, але
обов’язково з коротким викладом змісту (резюме) московською мовою. Так офіційно. Фактично ж у тих двомовних три чверті статей писані московською мовою, а
в українських не лише зміст, а й окремі статті — теж
московською. І так не лише в науковій періодиці. Багато
технічних (часом і літературних) журналів друкують статті
впереміж московською і немосковською мовами. Щороку кількість московською збільшується і зменшується — немосковською. Деякі з них мають немосковською лише назву, а всі статті — московською мовою. В
республіках виходять московською і місцевою мовою
два журнали однакових назви і змісту: «Советская Украина» і «Радянська Україна», «Советская Киргизия» і
«Советтік Киргизстан» і т.п. У Києві є «Коммунист» московською і його близнюк «Комуніст» українською мовою.
В 1957 р. в УРСР було 34893 школи, з них 599 — середніх технічних і 138 вузів. Року 1962 в УРСР виходило
два журнали для вчителів українських шкіл: «Українська мова в школі» 25980 примірників та «Література в
школі» накладом 22930 примірників. Учителів загальноосвітних шкіл було в УРСР 357300, отже один примірник припадав на 10 учителів. 1963 року обидва журнали з’єднали в один «Українська мова і література в
(Закінчення на 7 стор.)
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«БОЙКIВЩИНА»

МОСКОВЩЕННЯ
(Закінчення. Початок на 6 стор.)
школі», накладом 39320 примірників. За півроку наклад
зменшили до 24100. Журналу «Мовознавство» вийшло
за 30 років лише 18 чисел (по 120-150 сторінок), а 1963
року його закрили. Московщина пильнує, щоб не існувало українських наукових та технічних журналів. В УРСР
(у Києві) виходило 29 наукових і технічних журналів, з них
16 мовою московською, 13 українською.
В УРСР є понад 6 тисяч середніх шкіл. Єдиний в УРСР
«Украинский математический журнал» видається московською мовою, накладом лише 1005 примірників.
Один примірник на шість шкіл. Московщина боїться
мазепинства навіть у шахах: єдиний україномовний журнал «Шахіст» (навіть без прикметника «український»)
Московщина закрила ще 1939 року, хоча в Україні є понад 795 тисяч шахістів.
Інститут Історії АН УРСР виготовив 1960 р. кілька
бібліографій історичних праць про Україну. Московщина
не дозволила надрукувати жодної. Так само не дозволила видати і «Бібліографію історії УРСР». Інститут уклав 1960 року томи «Бібліографії історичної бібліографії». Видав перший, а подальше Московщина
припинила.
Університети в УРСР видають у Харкові: «Ученые Записки Харьковского университета», «Труды Харьковского политехнического института», «Труды Харьковского педогогического института», «Труды Харьковского
инженерно-строительного института», «Записки Харьковского сельскохозяйственного института», «Сборник
научных работ кафедры строительной механики», «Работы факультета инженеров землеустройства», «Труды физического отделения физико-математического
факультета», «Труды объединенного семинара по гидротехническому и водохозяйственному строительству»
— жодного українською мовою. Навіть в Ужгороді видають: «Доклады и сообщения Ужгородского университета». Те саме й в інших українських університетах.
В Україні надруковано 1961 року книжок: українською мовою 3850 назв (46%), московською — 4416
(53%). Московська влада в Україні хвалиться, що творів
Т.Шевченка видано понад 6 млн. примірників, І.Франка
— 8 млн., лише замовчується, якими є ті видання. «Кобзаря» немає жодного ПОВНОГО. Повне зібрання творів
Т.Шевченка в 10 томах видано 1939 р. накладом 10 тисяч примірників. З них перших два томи Московщина
«вилучила з обігу», і їх перевидано аж 1951 року вже
«виправленими» московською цензурою. У «Кобзарі»,
видання 1950 р., не надрукували 18 творів (7% усього
«Кобзаря»), зокрема «Якби ти, Богдане», «Розрита
могила», «Великий льох», «Чигирине», «Стоїть в селі
Суботові», «Іржавець», «Давидові псалми», «Заступила чорна хмара», вважаючи їх за протимосковські. Нагадаємо, що московська цензура не дозволила 1910
року надрукувати лише 6 творів та викреслювала лише
окремі рядки, а не цілі вірші.
Боїться Московщина й іншомовних перекладів «Кобзаря». До 1933 року існували німецький та польський
переклади. Московщина знищила їх і досі не дозволила
перекласти іноземними мовами, крім московської. До
речі, українські емігранти у вільному світі теж і досі не
подбали про переклад всього «Кобзаря» іноземними
мовами. Є переклад лише вибраних творів.
У 20-томному «повному» зібранні творів І.Франка
немає жодного його протимосковського вірша («Не
пора», «Росіє» і т.п.), і жодної статті («До історії соціалістичного руху», «Поза межами можливого», «Що таке
поступ» і т.п.).
Року 1955 надруковано книжок: в РРФСР — 86,3%
усіх в СРСР, а в УРСР — лише 5,2%. Московською мовою видано навіть такі, як «История и археология древнего Киева», «Зодчество Украины», «Археологические
исследования древнего Киева», « Памятники архитектуры Украины» тощо.
За 1932-55 pp. видання книжок в РРФСР збільшили
на 82,8%, а в УРСР зменшили на 9,8%. Року 1963 видано в УРСР книжок українською мовою на 13,3% меньше, ніж у 1962 р. (з 3,824 до 3,321). Але московською
мовою видали в УРСР на 15% більше (4 тисячі).
Московщина зменшила 1962 p. кількість україномовних журналів з 184 до 159. Кількість україномовних газет зменшилась з 807 до 520, як і їхній наклад з 1109
тисяч до 1104 тисяч. Наклад московськомовних газет в
Україні збільшився на 29982 тисячі.

На кожні 100 тисяч населення випускали книжок у
1960 році: Швеція — 82 назви, Австрія — 59, Німеччина
— 52, СРСР — 28, Україна — 10.
Московщина пильнує, аби не існувало українських
перекладачів з чужих мов. Українські переклади європейських письменників — переважно переклади з московського перекладу. Переклади 1960 року на 87 мов
народів СРСР: з московської 5329 назв, а з української
— 214 назви (з них 158 на московську). Український
переклад навіть «Краткого курса истории ВКП(б)» не
видавали аж до 1938 року.
Ми вже згадували, що ніхто в СРСР не має права видавати шкільні підручники без дозволу Академії педагогічних наук у Москві. У середніх школах УРСР переважна більшість підручників — переклади з московських, у вузах їх не треба й перекладати, бо ж мова викладання — московська. Навіть залякані українці не витримують і пишуть: «Своїх малят ми вже з першого ж
класу вчимо рідної мови на матеріялі ... перекладів.
Перекладні твори займають найбільшу частину наших
читанок. Наприклад, там українських народних казок
дві, українських народних пісень — одна, творів української літератури — 15, перекладів з московської мови
— 52. За 4 роки учні початкових класів читають приблизно 250 перекладів з московської мови і 60 українських казок, творів українських класиків. А в старших
класах вчать дітей московських кальок, неоковирної
мови, канцеляризмів тощо. Граматична неписьменність
— на кожній сторінці учнівських творів. Не дивно, бо
читанки рясніють мовними помилками, неохайностями стилю, жахливо спартачено українською мовою. Такі
читанки викликають у малят відразу і нехіть до української мови». «Дитвидав» видав 1960 р. 262 дитячі книжки, а серед них перекладів з мови московської — 177.
Певна річ, в усіх московських книжках, перекладених
українською (якомога змосковщеною), вихваляється все
московське і паплюжиться все українське. Не видавати
цілковито підручників українською — несила. Тож друкують (в Україні) московські 100 — тисячним накладом,
а їхні українські переклади — 5-тисячним. Видають в
Україні і переклади московською мовою українських
письменників 100-тисячними накладами, а їх же українською мовою — 5-тисячним, як, скажімо, твори М.Коцюбинського. Крім виданих в Україні московських підручників, ще привозять їх з Московщини щороку 12 мільйонів
примірників. Року 1966 видано в УРСР загальноосвітніх
підручників 34,1 мільйона (московських і українських),
а з Московщини привезено москвомовних 15,5 мільйона примірників. Міністерство освіти УРСР розсилає школам списки книжок, що їх мусять прочитати школярі.
Твори україномовних письменників міністерство наказує читати в московському перекладі.
Шкіл в УРСР 1962 року було 40600, у них 7300 тисяч
учнів. У середніх загальних школах навчалося 3,5 мільйона, у фахових — 455 тисяч, у вузах — 526 тисяч. Обов’язкової для україномовних середніх шкіл «Історії української літературної мови» видали 10 тисяч примірників —
одну на чотири школи. Київська школа №20 має 16 тисяч книжок у своїй бібліотеці. З них українською лише
480. У школі №116 є 6136 книжок, з них українською
мовою — 197. У школі №178 є 323 книжки, з них україномовних — 14. У школі №118 — жодної україномовної.
Школа №47 має лише одну книжку В.Сосюри, та й та в
перекладі московською мовою. Це в столиці.
Жодна людина, жодна установа в СРСР не має права
сама видати жодної книжки, навіть дозволеної цензурою. Керівництво всім книговиданням зосереджено в
Москві, вона визначає, що, скільки, де видавати. Зрозуміло, чому Харківський університет не видав 1965 року
жодного підручника українською мовою, а Київський
педагогічний інститут видав 205 московською і 31 українською. З усіх підручників для технікумів СРСР видано: у
РРФСР 94,5%, а в УРСР — 2,9%, та й ті московською
мовою.
В УРСР є 5500 шкіл з московською мовою навчання.
В середніх школах з українською мовою навчання на цю
мову й літературу виділено 2046 годин, а на московську
— 1365. Московська мова є обов’язковою в УСІХ школах України, а українська не обов’язкова в жодній москвомовній. Та й в україномовних учителі-москвини викладають своєю мовою, бо не знають і не хочуть вчити
української.
З 19 дитячих журналів в Україні лише три україномовні.
Та й з них два («Барвінок» і «Піонерія») дублюються
московською.
Як московщаться українські міста, видно з таких цифр.
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З усіх учнів до москвомовних шкіл ходило в: Донецьку —
99%, Харкові — 95%, Луганську — 93%, Одесі — 92%,
Дніпропетровську — 82%, Запоріжжі — 73%, Києві —
73%, Вінниці — 67%, Житомирі — 61%, Станіславові —
60%, Сумах — 58%, Хмельницькому — 57%. У Чернівцях
36 москвомовних і 4 україномовних школи. У Коломиї є
дві середні школи і обидві москвомовні. У Львові україномовних шкіл — 56, а москвомовних 29.
За московською статистикою українці становили в
1960 році 76,8% населення УРСР, а москвини 16,9%.
Але у вузах УРСР студентів-українців було 62,5%, а москвинів — 30%, тобто кожні 10 тисяч москвинів в Україні
мали у вузах 177 дітей, а кожні 10 тисяч українців —
лише 81. Року 1960 серед науковців УРСР українці становили лише 48,3%. З усіх науковців-українців працювали в Україні лише 63,6%.
Наукові звання затверджує імперське міністерство
освіти. Всі москвини СРСР змушені писати дисертації
московською мовою. У Львівському університеті було
написано за 1944-1960 роки 365 дисертацій. З них 312
(85,5%) — мовою московською. В 1960 р. в Україні було
написано дисертацій українською мовою лише одинадцять, в 1966 р. в Києві написано 25 дисертацій — усі
московською мовою. З 90 дисертацій на історичні теми,
поданих до Москви, лише 12 — 3 України, а з них половину написали москвини.
Сучасна Московщина пригадала ще один старий
спосіб боротися з українською мовою. Петро І наклав
1724 року 1 тисячу рублів штрафу на друкарню КиєвоПечерської Лаври за те, що надрукувала «Тріодь» «противно печатанным в московской типографии». Міністр
П.Валуев наказав 1876 p. друкувати «без никаких отступлений от российского правописания» навіть історичні документи, писані стародавньою українською
мовою. Український правопис помосковщено 1923 p.,
вдруге — 1928 р. (затверджений М.Скрипником), втретє
— 1934 р. (затверджений А.Хвилею-Мусульбасом),
вчетверте — 1945 р. (затверджений П.Тичиною). Та цього, виявляється, замало. Директор школи в Києві Б.Андрущенко пише: «Хоч правопис української мови в основному вже узгоджений з правописом московської
мови, однак є ще багато різниць, і вони створюють труднощі учням. Час уже усунути ті різниці. Узгодження правописів матиме великий виховний вплив». Уряд УРСР
скликає нараду вчителів, мовознавців, письменників
тощо, а перед нею газети зчиняють несамовитий галас
про «буржуазний націоналізм», і нарада просить уряд
УРСР (не СРСР) вилучити з української мови застарілі
літери, правопис, застарілі граматики і словники. Натомість видати «прогресивні».
Монархічна Московщина дозволяла Україні театральні
вистави: «Ой, не ходи, Грицю», «Сатана в бочці», «Москаль-чарівник», але забороняла ставити європейські
п’єси українською мовою. Дозволяла танцювати гопака, але забороняла український балет. Дозволяла співати українських народних пісень, але забороняла українську оперу. Дозволяла видавати оповідання з селянського життя М.Вовчка, але забороняла П.Кулішеві переклади українською мовою В.Шекспіра. Одне слово, культивувалося примітивне малоросійство.
Першу московську енциклопедію (81 том) видали в
XX ст. в Петербурзі німці Брокгауз та Ефрон. В Європі
перший азбуковник уклав 75 року по РХ римський науковець Пліній. Англія, Франція, Німеччина мали свої
азбуковники вже в XVII ст. Після 1917 р. Московщина
видала: 51-томну «Большую Советскую Энциклопедию»
двома виданнями, 10-томну малу (три видання), 38-томну технічну, 38-томну медичну, 12-томну історичну, 10томну літературну, 10-томну дитячу, 1-2-3-4-5-томні з
окремих галузей науки, техніки, мистецтва.
Галичани почали 1930 року друкувати у Львові тритомну енциклопедію «Книга Знання». Московщина саме
провадила в Галичині величезну пропаганду про розквіт
української культури в УРСР; тож змушена була дозволити Україні 1932 року створити окреме видавництво і
видавати 20-томну «Українську Радянську Енциклопедію». Українські науковці склали перші три томи. Московщина 1934 року їх ув’язнила, зібрані матеріали забрала, закрила видавництво. Українські емігранти розпочали 1949 року друкувати за кордоном 9-томну «Енциклопедію Українознавства», надсилали її до іноземних бібліотек, зокрема до університетських, розпочали
видавати її англійською мовою. Московщина затривожилася і відновила закрите 30 років тому видавництво
Української Радянської Енциклопедії, яке видало з нечуваною в УРСР швидкістю: всі 17 томів за 6 років. В цій
«українській» енциклопедії згадано тисячі москвинів,
які не мали жодного стосунку до будь-чого українського. Водночас не згадано тисячі славетних, широко знаних українців. Навіть москвини закинули редакторам
УРЕ запопадливе змосковщення і лакузтво».
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«БОЙКIВЩИНА»

19 червня 2020 року

ЯК ПОВОДИТИСЯ ПІД
ЧАС ГРОЗИ
Цьогорічне літо і надто несприятливі погодні умови (проливні дощі, грози) негативно впливають на самопочуття
людей, які мають серцево-судинні проблеми, артеріальний
тиск. Велику небезпеку для життя створюють грозові розряди. Лише за останній тиждень в Україні зафіксовано декілька випадків загибелі людей від блискавки. Враховуючи це, вважаємо своїм обов’язком ще раз нагадати жителям району, як
поводитися під час грози, та про першу медичну допомогу,
коли вже, як кажуть, біда трапилася.
Блискавка —
гігантський
електричний іскровий розряд в
атмосфері, що проявляється
яскравим спалахом світла й громом, що її супроводжує. Температура каналу блискавки може
досягати 25 000 – 30 000 градусів
Цельсія. Тому в місці удару блискавки виникає локальний перегрів поверхні, який може при-

звести до загоряння матеріалу
покрівлі або утеплювача, викликати запалення горючих газів і
парів.
Багато людей бояться грози,
особливо коли вона проходить
прямо над головою, коли небо в
блискавицях та гуркоче грім. Боятися цих явищ не потрібно, але
виконувати відому обережність
під час грози треба. Розряди атмосферної електрики можуть
стати небезпечними для життя,
якщо своєчасно не вжити заходів
перестороги.
Як вести себе під час грози?
1. Якщо маєте авто – негайно
забирайтеся в нього, машина
має спеціальний захист від блискавки. Єдине що – приберіть
антену.
2. Якщо ви в лісі – заберіться
під великі кущі, скажімо, в малинник, або якщо немає – в гущину середніх за висотою дерев,
найкраще – під середнього віку
бук чи березу. Можна також під
клен, липу чи ліщину, горіх. Най-

ЗАМОВЛЯЙТЕ роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павільйони, гаражі,
навіси, альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинків.
(068)1455866;
(066)7215631.

гірший вибір – дуб, сосна, ялина, тополя. Саме в ці дерева
найчастіше влучає блискавка.
3. У жодному разі – НЕ ховайтеся під поодиноким деревом.
Поодиноке означає не лише
конкретно одне, а й 3-4 розкидані в радіусі 50 метрів від вас.
4. Обдивіться, чи нема навколо побитих і погорілих дерев –

блискавка це не бомба, вона
дійсно любить бити в одне й те
саме місце, адже, за законами
фізики, шукає найменший опір.
Пам’ятайте, що людина частіше
травмується не так від прямого
влучання блискавки, як від падіння уражених нею предметів,
зокрема дерев.
5. Миттєво виключіть всі свої
мобільники, ноутбуки й решту
електроніки – це означає, не
вимкнути звук, а повністю вимкнути апарат.
6. Обдивитися навколо, щоб
на відстані 30 метрів від вас не
було жодних великих металевих
речей, зокрема – мангалу, велосипеда, мопеда…
7. Якщо ви знаходитеся в приміщенні: негайно зачиніть усі
двері, кватирки, вікна і відійдіть
подалі від них, також тримайтеся на відстані від електроприладів, труб, узагалі будь-якого
металевого начиння; не користуйтеся водогоном, у жодному
разі не можна митися у ваннах;

утримайтеся дзвонити по телефону, при великій потребі робіть
це швидко одразу ж опісля чергового грозового розряду.
В якому положенні перечекати грозу, якщо ви в полі чи
лісі:
1) Розійдіться – хоча б на 15
метрів один від одного.
2) Сядьте навпочіпки, зведіть
разом ноги, а головне – п’ятки,
голову покладіть на коліна, а
руки на голову.
3) На землю під собою постеліть хоч якусь ізоляцію – звичайний поліетиленовий пакет,
бажано складений у кілька
шарів, гірше – рюкзак, у крайньому разі – просто сухе гілля.
4) Зніміть із себе весь метал
– золото (обручки, сережки, хрестики).
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ
УРАЖЕННІ БЛИСКАВКОЮ
Якщо перед вами людина,
уражена блискавкою, то головне для вас обох – діяти швидко
та чітко:
1) Покладіть потерпілого в
зручне положення та безпечне
місце.
2) Якщо людині пощастило і
вона має просто шок (втрата
мови, свідомості) – спробуйте
вивести її з шокового стану.
3) Якщо удар блискавки був
прямим і сильним – мусите якнайшвидше зробити штучне дихання “рот-у-рот” (маєте з собою
нашатир – давайте) і непрямий
масаж серця (якщо вам більше
16 років і ви не знаєте, як це робиться – негайно дізнайтеся про
це в Інтернеті!)
4) Пробуйте реанімацію без
зупинок, оскільки маєте лише
10, максимум 15 хвилин, після
чого шанси на порятунок уже
мізерні. Телефонуйте 103.
Головне, завжди пам’ятайте:
під час грози ховатися треба не
від води, як це робить багато
людей, радісно забігаючи під
найближчий металевий навіс
автобусної зупинки. Насправді
ховатися й рятуватися треба від
блискавки, бо вона вбиває!
Тож якщо людина не розгубиться і згадає ці поради, її обмине ризик, який таїть у собі
блискавка.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу
спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської
РДА.

Турківська міська рада повідомляє про те, що в приміщенні міської
ради відбудуться громадські слухання містобудівної документації
(детальний план території) земельної ділянки комунальної власності під будівництво та обслуговування індивідуального гаража в
м. Турка, вул. .Міцкевича, 23/ 1 г, орієнтовною площею 0, 0028 га,
Сисану Миколі Михайловичу.
Замовник: Турківська міська рада.

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 0675416258; 0952304181; 0675416224.
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СПІВЧУВАЄМО
СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ СВІТЛІЙ ЛЮДИНІ
І в цьому днів круговороті,
Де все зникати поспіша,
Як та пташиночка на дроті
Спочине стомлена душа.
Ліна Костенко.
Спливають дні, роки, проте немає строку давнини
відходу у Вічність людини.
Минає 40 днів як гірка звістка про непоправну втрату сколихнула медичну громадськість Львівщини, а
відтак й Турківщини, – пішла із життя світла, добра,
інтелігентна, мудра людина, патріот рідної землі, ревний християнин, прекрасний сім’янин, лікар за покликом душі і серця, провідний нейрохірург Західної України – Юрій Михайлович Сандурський.
Свою медичну діяльність Юрій Михайлович починав у нас, на Турківщині – в мальовничому селі Ясениця, головним лікарем місцевої дільничної лікарні. Ми запам’ятали його
гарним, симпатичним на вроду, людиною врівноваженою, шляхетною і
доброзичливою. Згодом Юрій Михайлович продовжив свою багаторічну
медичну справу у нейрохірургічному відділенні Клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги. За роки праці залишив після себе сотні тисяч вилікуваних пацієнтів та цілу плеяду відомих нейрохірургів.
Завжди ввічливий, щирий та відвертий у спілкуванні з колегами і своїми пацієнтами. «Слава Ісусу Христу!» – так він вітався зі всіма – і друзями, і хворими. Любив життя, любив людей, любив свою нелегку професію
– професію нейрохірурга. Та ось на 82-му році обірвалася ниточка його
плідного і безкорисливого життя.
Людина живе доти, доки її пам’ятають. Світла, добра пам’ять про Юрія
Михайловича назавжди залишиться в наших серцях, і в серцях тих, хто
його знав, любив і поважав. Сумуємо. Розділяємо велике горе родини і
просимо всіх, хто знав Юрія Михайловича, помолитися за упокій його
душі. Вічна йому пам’ять і Царство Небесне.
Сім’я Броварів.
Сім’я Набокових висловлює щире співчуття Оксані Петрівні Мельник з
приводу великого горя – смерті матері. Нехай Всемилостивий Господь
прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне.
Куми Світлана Баган і Уляна Боберська з сім’ями висловлюють щире
співчуття Оксані Петрівні Мельник з приводу тяжкої і непоправної втрати – смерті матері. Вічна їй пам’ять.
Колектив Турківської дитячої музичної школи висловлює щире співчуття викладачу Оксані Петрівні Мельник з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
Колектив ДП «Турківське лісове господарство» висловлює щире співчуття колишньому бухгалтеру Ясеницького лісництва Ользі Миколаївні Мись
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Сім’я Миколи та Галини Созанських висловлює щире співчуття Оксані
Петрівні Мельник з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Турківської гімназії ім. О. Ільницького глибоко сумує з приводу
смерті колишнього вчителя – Катерини Гнатівни Макар – і висловлює
щире співчуття рідним і близьким покійної.
Церковний хор «Дзвін» церкви св. апостолів Петра і Павла м. Турка
висловлює щире співчуття Оксані Петрівні Мельник з приводу великого
горя – смерті матері.
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